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מסעי�מטותפרשת
���שתיי� שלוש� אחת

יש� החומש הרביעי–נסיי� את חומש במדבר� באמצע שלושת השבועות� השבוע למספר ארבע
מחלוקת!שתיי�� אחדות!אחד  שכ��משמעות המסמלת אחדות מוחלטת� משמעות מיוחדת בעול� הקדושה

מקשרת ומאחדת בי� שתי הדעות הקודמות� דרגה שמגשרת��תיוו בי� השניי!שלוש� שתי דעות� רודיופ
מבטא� לעומת זאת�ארבע מספר %� בשני הצדדי�$ נוגעת$ היא–א עדיי� יש לה קשר כלשהוא למחלוקת#

כל� את האחדות והשלמות שמעל כל המחלוקת בכלל �אחדות מוחלטת� בצדדי� השוני�$ נגיעה$ללא
ד$העול� הזה שלנו נקרא תפקידנו הוא ליצור� ניתוק מאלוקות� פירוד עול� בו שורר–$אדפרועלמא

ל� על מנת לעשות זאת� על ידי גילוי האור האלוקי שבעצ� מהווה אותו$ אחדות$בו  $ שלוש$צרי להגיע
ה�� שמאחד את השתיי�  בהורדת שפע אור וקדושה�ה$או על ידי פעולה של הקב� הדרכי� להגיע לכ

� בבירור והעלאת העול� הזה והפיכתו לקדושה–על ידי עבודת האד�או� אלוקיי� מלמעלה
ה  מול עבודת האד�& עבודת

� סוגי עבודה אלו ופרטי� נוספי� באותו נושא'הטבלה שלפנינו מבהירה את ההבדלי� בי�

 התחתו� לקדושההעלאת מלמעלההמשכת אור הקדושה

 אור בלי גבול עוצמת האור
גה � האור תחתו� הוא מוגבל ולכ�

 גבלמו אליו הוא& מגיע&שהוא

בו יחסו למתנגד  וממילא מבטלו� לא מתחשב
מבטלו והופכו� מתעסק אתו

 לקדושה

 יכולתו להתקיי�
א� ובלתי מוגבל הוא נצחי– מצד עצמו

שהעלובעולמנו  גשמיל להיות בו הפסק כיוו�
 אליו$ כלי$אינו

מלכתחילה שיי בו הפסק כיוו�
 גבלמו מצד עצמושהוא 

נרמז ושיי בפרשת
 השבוע

� הוא קשה וחזק$מטה$– בפרשת מטותרמוז
ג�ה� נצחי מצד עצמו אשר$פותחת במילי� יא

היצ  ציווי בא מלמעלה–$&ווה

זהו מצב$ מסעות$–בפרשת מסעי
החתיפתג�� של תנודות ואי יציבות

 רומזת$ישראל בניאלה מסעי$ב
 לעבודת ישראל מצד עצמ�

ת מקדש באיזה בי
ראינו סוג עבודה

)כזה

וישב שלמה על כסא$ עליו נאמר–הראשו�
ג�� והיה גבוה יותר מבחינה רוחנית�$&ה ולכ�

� הייתה בו שלמות רוחנית
ע�� דברי�(בבית שני היו חסרי�# ארו�

רוח� גילוי שכינה� אש משמיי�� כפורת וכרובי�
%אורי� ותומי�� הקודש

יד� הבית השני י עזרא שנבנה על
ויש� שיי לעבודת התשובה� והגולי�

הוא היה� בו יותר שייכות לתחתו�
קיי� יותר שני� וגדול יותר מצד 

אבל ג� הוא� בתחתו�$ תפיסתו$
 נחרב

 שילוב� הפתרו�
ש� נראה את התוצאה של כל מעשינו ועבודתינו במהל הגלות) ומה יקרה בבית המקדש השלישי

ה#ד ע� הכוח האלוקייח% תוצאה של עבודת התחתו�# שילוב זה מבטיח *%�נהוב& את בית המקדש השלישי
וממילא התוצאה� כתוצאה מהשפע האלוקי–וה� אור בלי גבול� כתוצאה מעבודתנו–ה� שינוי של העול� 

�היא נצחית
 היא זו שגורמת לנו להגיע בסופו של דבר–כא� אנו רואי� כיצד הגלות היא בעצ� שלב הכרחי בגאולה

ש� לגאולה נצחית חזבזה יוב� ג� מה  כיו� שעלו פרסות רגליה� מ� הי� היו–אילו זכו ישראל$של$אמרו
ובית מקדש� הכניסה על ידי משה הייתה באופ� של גאולה נצחית שאי� אחריה גלות� ואז–$ נכנסי� לאר+

זה� ואכ�� נצחי  מאז שיצאו בני ישראל מי�–כלומר� הוא אמיתי נצחי וקיי�% כמו כל ענייני התורה#עניי�
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ובעולמנו איננו חשי�� א היא רק מכח העליו� ולכ� קיומה הוא רק ברוחניות–סו, קיימת הגאולה ההיא
הג� בה בית המקדש השלישי שה�ו אנו מגיעי� לגאולה הנצחית–לות דווקא על ידי עבודתנו בכל מש

ב% עליו� ותחתו�# הכוחות'שילוב  �עול� הזה הגשמיולכ� ה� נצחיי� ג�

 חמש� ארבע� שלוש
� שהיא גאולהושמ#ל הגאולה הרביעית$נקראת בכמה מקומות בחז� גאולה זו שעתידה להתרחש מיד

%� א� מוני� ג� את מצרי�# הגאולה החמישית–ובמקומות אחרי�% אדו�� יוו�� פרס� בבל�תיוגלו מארבע
ע ה� בשני הצדדי�$ נגיעה$לא שו�לארבע אמרנו שהוא מבטא אחדות מוחלטתל המספרוא� מספר הרי

 מגיע למשהו אלוקי שלמעלה בכלל מכל מה שידוע אפילו בשלישי המחבר אות� הוא$ נוגע$שאינו� חמש
� לגמריגילוי שלמעלה ממדידה והגבלה� ומוכר לנו

פר% החומש הרביעי#בסיו� חומש במדבר� ומעניי� לשי� לב מסעי�שיות מטותקוראי� פעמי� רבות את
� תורה בשבת העולה הרביעי לתורה קורא את סו, מטות ותחילת מסעי ובכ מחבר� יחדה�תואז בקריא� יחד

 בשבת מברכי� קריאה זו חלה $� חזק$ שלוש פעמי�–$ חזק חזק ונתחזק$ובסיו� כל הקריאה מכריזי�
ה בתפילת מנחה של שבת כאשר בקריאת התור� החודש החמישי–זהחודש מנח� אב או בעיצומו של
תמיד קריאה זו בתורה היא בשלושת) ומתי כל זה קורה� דברי�– החמישימתחילי� כבר את החומש

* מורה על חוזק ונצחיותשלוש שג� המספר– השבועות
�הרביעיומסיימי� בו את החומש� הרביעישמתחיל בחודש� השבועותשלושתמודגש שהזמ� של בכל זה

שלוה� החמישיבו מתחילי� את החומש� ישיהחמוממשי בחודש אלא בתורה ומצוות חולשהא לא זמ�
יכ� בכל ענייני התורה והמצוות שעל יד� מגיעי� לגאולה�%חזק חזק ונתחזק# זמ� של חיזוק משולש� להיפ

ג�� השלישית ולגאולה השלישיכל החורב� אינו אלא כדי להגיע לבית המקדש � רביעית וחמישיתשהיא
�ל$כנ

$בחודש החמישי באחד לחודש$
 היחיד שתארי פטירתו מצויי�–תארי מיוחד נוס, הקשור לאותו עניי� הוא יו� פטירתו של אהרו� הכה�

אב&בא�בתורה למעלה� מוחלטתאלוקיתאחדות#לחודש החמישי% אחדות� אחד#היו� הראשו�! מנח�
זה%�ל$כנ� מכל גדר א תארי דבר המתבטא� הרו� בהשכנת שלו� ואחדות בע� ישראלמבטא את עבודתו של

בשונה מהבאר שהייתה בזכות מרי� וכל� היו בזכותו של אהרו�–ג� בכ שענני הכבוד שהגנו על ישראל 
ובשונה מהמ� שהיה בזכות משה וממנו קיבל כל אחד את מנתו� אחד השתמש לעצמו במי� שהוא היה צרי

אחדות שמעל� ומגיני� על כל ע� ישראל בשווהמקיפי�� מעל הכלהרי ענני הכבוד היו� שלו בדיוק
�להתחלקות

ג�� ברכת כהני�–זאת אנו רואי� ג� באחד מתפקידיו של אהרו� הכה� $� משולשתברכה$המכונה
כאשר התפילה נחשבת לעבודת#מברכות אחרות שבה� יש המשכת אור מלמעלה אל האד� למטה בשונה
את�%לה העלאה מלמטה למע–האד�   הכוחות הללו'הנה ברכת כהני� מהווה ה� תפילה וה� ברכה ומאחדת

 אהבת ישראל ואחדות שמעל– שכ� היא נובעת מדרגתו של אהרו� המשלי� ומאחד וכל עניינו–
�להתחלקות

 זו שלמות .'-� ובגיל מאה עשרי� ושלוש� ולכ� ג� נפטר אהרו� בתארי כזה המלמד על שלמות עבודתו
� המספר המאחד– מלמדת על עבודתו בחיבור ואיחוד על ידי שלוש/ותוספת� חיי האד�

ולא רק כתיקו�� להגיע לאהבת ישראל על ידי גילוי נקודת האחדות�ל$הלקח אותו עלינו ללמוד מכל הנ
�ועד לתחילתה בפועל ממש� אלא כטעימה מהגאולה–סיבת הגלות 

B
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"þš−¼í êîí í¾¼ôí "-ííì−¾ë −ëþí ê−ëô¾ ñ¼îõñ ³îêþîí 

•ñë ³×ñ öí×í öîþíê ñ¾ î−×þð"óîñ¾ ¹ðîþî óîñ¾ ëíîê ,³ê ëíîê
íþî³ñ öëþšôî ³î−þëí".

•
•ñ³êï ³î¾¼ êñ×ê ³îñèí ³ë−½ñ öîš−³êñ×ñ¾ íñì³íî íô−¼¬

íñîêèí,íëôî¾èð³³îðìêí ³ðîšò  ,íñ¼ôñ¾ −þôèñ³îšñì³íô.
•

•ñê®³ −³êô í¾ðì íþî³ñ ó−ðîí− ëþš –íñîêèí ³þî³.
•

•ñµîþ¼"³î³×½ô −ôî−½"ó−ô−í ³¼¾³ë,óè ññî× óèî ³ë¾ë 
 ëêë í¼¾³ë)öõîêëþ³îôí(,³ê ³ëþšôí íšð®ë íõ½îí ó¼ ðì−

íñîêèí.
•

•ñî íìô¾ë ³êï ³î¾¼ëîþë ó¼ –ññêþ¾−ô ó−ëþ µ×ë ðìê
³îšñì³íñ ñ¼ô¾ ³îðìêë ,ó−ò¬š ¹î³−¾ ññî×)ñ−èë óè(îô× 

ë"ó−ôî−½"ì½õ ëþ¼ë ó−¾î¼¾.

ב# טעימה מהגאולה–אהבת ישראל %שיחהמדברי הרבי
מפני%רק#לא–ויש להוסי, ולהדגיש הקשר והשייכות דאהבת ישראל להגאולה העתידה

ע ע#י ביטול סיבת הגלות$שביטול הגלות הוא שהרי בעמדנו�%י ההיפ דאהבת ישראל$שבא
בודאי שכבר נתתקנה סיבת� על ס, הגאולה��שינו ועבודתינו כל זמ� מש הגלותלאחרי סיו� מע

 בתור טעימה ועד להתחלה דהגאולה האמיתית– ההדגשה דאהבת ישראל היא�ולכ�� הגלות
� שמודגשת באחדות� של ישראל� והשלימה הקשורה ע� נקודת האחדות שלמעלה מהתחלקות

� שהיא ניצו+ מנשמתו של משיח� שבכל ישראל בשווה% דרגה החמישית#היחידה& מצד בחי
�יחידה הכללית

 שהכוונה היא להקירוב ללימוד התורה–$ ומקרב� לתורה$וש ועל פי זה יש להוסי, ג� בהפיר
$�תורה חדשה מאיתי תצא$� דגאולה העתידה


